
  

FORBUNDSSTYRETS BERETNING 2015-2016                                 
 

 

 

Forbundsstyret for perioden 2015 – 2017 ble valgt på NIHF ting 14. juni 2015. Forbundsstyret består 
av president, visepresident og 4 styremedlemmer, samt ansattes representant og to varamedlemmer. I 
styrets første virksomhetsår (pr 30 april 2016) er det avholdt 9 styremøter, og behandlet 89 saker. 
 

Generelt 
Sesongen 2015/16 har vært preget av et høyt aktivitetsnivå på mange fronter, der den kanskje mest 
spennende begivenheten var sluttspillfinalene mellom Stavanger Oilers og Lørenskog Ishockeyklubb 
Elite. Norsk ishockey satt med finalekampene et verdig punktum for sesongen. Stavanger vant serien 
med god margin, mens kongepokalen kunne finne veien tilbake til Stavanger etter at de vant kamp 6 
på Lørenskog. 
 
DNB Arena er fortsatt Norges mest moderne arena, og kampene der trekker fulle hus nesten hver 
gang Oilers spiller kamper. Arenaen var for tredje gang arrangørsted for landskamper for A-landslaget 
i november. Denne gangen var det Frankrike, Ungarn og Danmark som var gjester.   
 
Norsk ishockey fortsetter oppsvinget blant publikum og som TV-idrett. Aldri før har det vært vist så mye 
ishockey direkte på norsk TV. TV2 har gjennom direktesendte kamper og Hockey-ekstra utviklet et 
godt konsept for visning av Get-ligaen. Seertallene har også vært veldig gode.  
 
Førstedivisjon gjennomførte sin andre sesong med 10 lag, og kvaliteten på serien er blitt. De to beste 
lagene i 1. divisjon spilte om opprykk, men både Tønsberg og Bergen maktet ikke kvalifisere seg for 
spill på øverste nivå. De to siste lagene spilte en kvalifiseringsturnering med to lag fra 2. divisjon om 
spill i neste års 1. divisjon. Både Furuset må ta veien ned i divisjonssystemet mens Nes overlevde i 
divisjonen. Nytt lag i 1 divisjon fra neste sesong er Nidaros. 
 
Årets sesong ble gjennomført uten noen episoder av utenomsportslig karakter.  Det ser ut til at 
arbeidet med organisatorisk kvalitetsheving i klubbene er vellykket, og det er gledelig at klubbene på 
de øverste nivåene fungerer godt.  
 
Internasjonalt ga sesongen en sterk 3.plass i Kjelkehockey EM i Sverige. A-landslaget herrer har i 
skrivende stund ikke spilt årets VM. Laget skal spille kvalifisering i Oslo i september 2016 for å delta 
under OL 201. Kvinne-landslaget endte på en litt skuffende 5. plass i VM - 1 div, mens for våre yngre 
landslag er det omtrent status quo med tanke på plasseringer og resultater i VM/turneringer. Kvinnene 
skal spille OL -kvalifisering i desember 2016 
 
I det følgende gis en kort gjennomgang av sesongen, men en mer utførlig rapport fra de forskjellige 
virksomhetsområder finnes under «Sesongen som gikk».  
 
På Tinget i juni 2015 ble det vedtatt «Strategiplan for Norsk ishockey 2015-2019». Denne planene er et 
levende styringsverktøy for NIHF, og det er et sterkt ønske at også klubber/kretser bruker planen 
aktivt. I tillegg bør det utvikles regionale/lokale strategiplaner som understøtter den Tingvedtatte 
planen. 
 

Organisasjon 
Forbundsstyret har de senere årene prioritert en fortsatt styrking av administrasjonen. FS mener det er 
en nødvendighet at det er en solid administrasjon som kan møte framtidige oppgaver og utfordringer, 
men i løpet av sesongen er det ikke vært gjennomført noen organisatorisk-/administrative endringer.  
 
Forbundsstyret ser fortsatt at kretsleddet fungere veldig forskjellig. Det er for stor ulikhet på hvordan 
disse er rustet til å utføre oppgaver som skal føre norsk ishockey fremover. Det er nedsatt en gruppe 
som ser på kretsleddets rolle. I det arbeidet defineres det kretsenes oppgaver, og ser på hvilke 
oppgave som er minste felles multiplum for alle kretser. 
 
Isbjørnprosjektet går sin gang. Vi har gjennomført samlinger for U15 til U20 spillere av begge kjønn, 25 
samlingsdøgn, med om lag 2000 deltakerdøgn totalt. Om lag 500 spillere har vi vært i kontakt med 



  

direkte, og det har vært avholdt 25 trener- og ledersamlinger. Fra i år har vi også innført egenandeler 
for deltakelse som en del av finansieringen, og for å optimalisere kvaliteten på tilbudet. 
 
Samarbeidet med Eliteklubbene gjennom Norsk Topphockey AS (NTH)/ har vært uproblematisk, og 
partene har i fellesskap forhandlet om kommersielle avtaler innenfor rammen av samarbeidsavtalen. 
Det ligger fortsatt et betydelig potensial i et nærmere samarbeid om utvikling både hva angår 
organisasjon, marked og sport i klubbene. Det samarbeides nå blant annet om et felles 
regnskapssystem for klubbene i Get, noe som både vil kunne sikre innsynet i økonomien og gi et 
bedre grunnlag for sammenlignbarhet og kontroll. 
 
 

Sport 
A-landslaget herrer sin sesong er nærmere beskrevet i «Sesongen som gikk», men nærmest som 
vanlig «fryktet» vi på forhånd at årets VM ville bli jevnt. At avstanden mellom de beste og de nest-beste 
stadig blir mindre. Nå synes det som avstanden mellom de nest-beste og gruppen under, også blir 
mindre og mindre. Det betyr kort vei mellom kvartfinale og nedrykk. Årets VM bekreftet dette. Laget 
spilte egentlig bare en svak kamp, mot Tsjekkia. I alle de andre kampene presterte laget godt, noe 
som resulterte i seire mot Sveits, Kasakhstan og Latvia. Tapene kom mot Danmark, samt de tre store 
Sverige, Tsjekkia og Russland. Til slutt endte laget på 10. plass, og lenge kjempet vi om kvartfinale, 
men samtidig var ikke plassen i neste års A-pulje sikret før rett i forkant av siste kamp mot Latvia.  
 
 
Kvinnelandslaget har unnagjort sin første sesong med Laura Rollins som hovedansvarlig. Laget har 
mange unge spillere, og måtte ta til takke med en litt skuffende 5.plass i VM i Danmark. I turneringens 
siste kamp ble Slovakia slått på overtid, noe som reddet plassen til jentene. Laget gjennomgår for tiden 
en generasjonsveksling på spillersiden, noe som vil ta litt tid.    
 
Under Ungdoms-OL på Lillehammer var vi representert med både guttelag og jentelag. Aldersklassene 
var U16, dvs spillere født 2000 og 2001. For guttene ble motstanden overveldende, og avstanden opp 
til verdens aller beste er fortsatt veldig stor. På jentesiden skilte det ikke like mye, og resultatene ble 
heller ikke så store i negativ forstand. Dette til tross, ishockeyturneringa under Ungdoms-OL ble en 
kjempesuksess. Mange tilskuere, stor interesse fra media, og sportslige prestasjoner av meget høy 
kvalitet. Til tross for at vi ikke klarte å ryste noen av de store nasjonene på banen var total-opplevelsen 
av å delta noe spillerne vil se tilbake på med stor glede.   
 
U18-jentene spilte sitt VM i Ungarn. Etter gode resultater de siste sesongene, men samtidig stor 
utskiftning foran årets sesong, både i trenerstab og blant spillerne, var det knyttet spenning til hva laget 
klarte å prestere. Japan var det klart beste laget i VM, men bak dem var det jevnt. Våre jenter havnet 
på 4 plass i puljen, etter to seire og tre tap.  
 
U-20-landslaget opplever også at kampen om opprykk hardner til, mens nasjonene under stadig 
nærmer seg. I VM i Wien vant laget over Italia klart, mens alle de andre kampene var jevne. Mot Latvia 
og Kasakhstan måtte vi se oss slått på overtid, mens vi beseiret Tyskland på samme måte. Mot 
vertslandet Østerrike tapte vi knepent etter å ha ledet lenge. Laget endte til slutt på 4 plass i pulja.  
 
U18-landslaget havnet også i en jevn og på forhånd uforutsigbar gruppe under VM i Minsk. Mange 
jevne kamper endte da også i vår disfavør, og selv om vi slo Østerrike i en skjebnekamp om å unngå 
nedrykk tidlig i mesterskapet, gjorde andre resultater at vi til slutt måtte ha hjelp av Kasakhstan for å 
unngå nedrykk. Laget havnet til slutt på 5. plass i pulja.  
 
U16-landslaget hadde en spesiell sesong, i og med at de deltok i Ungdoms-OL. Denne turneringen 
viste klart at det er lang vei fram til de aller, aller beste nasjonene, og nivået på turneringen var 
imponerende høyt. Senere på sesongen deltok laget i 6-nasjoners, hvor vi møtte lag på omtrent 
samme nivå som oss. Mot nasjoner som Danmark, Østerrike, Italia, Tyskland, Sveits klarer vi oss bra, 
men uten å hverken spille ut lagene eller å ta steget forbi dem.  
 
På hjemmefronten startet sesongen med svært gledelige resultater for Stavanger Oilers og ikke minst 
Storhamar i Champions Hockey League. Hamar-laget avanserte videre fra gruppespillet men måtte 
seg se slått av finske TPS i den påfølgende runden. Begge våre representanter ble lagt merke til 
internasjonalt gjennom sine gode prestasjoner i CHL.  
 



  

I GET-ligaen vant Stavanger Oilers seriemesterskapet foran Lørenskog og Frisk Asker. I sluttspillet 
gjentok Stavanger-laget prestasjonen fra i fjor, gjennom å spille hjem klubbens 6 Kongepokal. 
Lørenskog ble slått i finalen.   
 
 
På Kvinnesiden vant Stavanger sitt andre seriemesterskap på rad. I det påfølgende sluttspillet lyktes 
laget å spille hjem sin første Kongepokal noensinne, etter å ha beseiret Vålerenga i finalen. 
Hegemoniet i norsk ishockey har definitiv flyttet seg til Stavanger, både på herre- og kvinnesiden.  
 
 

Økonomi 
Forbundsstyret hadde budsjettert med et underskudd for regnskapsåret 2015 på NOK 803 433 – en 
risiko man anså akseptabel i og med størrelsen på egenkapitalen. På grunn av økt aktivitet i 2015 ble 
resultatet NOK 1 083 497 i underskudd, hvilket forbundsstyret anser som tilfredsstillende. Se 
regnskapet for detaljer. 

 
Det ble innført nytt rapporteringssystem til Klubblisensutvalget, noe som ser ut til å fungere veldig bra. 
Klubbene som må følge handlingsplaner slik at de kommer i «sunn» har et tett samarbeid med NIHFs 
administrasjon. 

 
Det arbeides fortsatt med innføring av et nytt felles regnskapssystem for alle klubbene i Get og 1. 
divisjon der løpende regnskapsrapportering kan hentes ut sentralt. Noen klubber er allerede i test med 
nytt system. 

 

Anlegg 
Anleggsutvalget arbeider med Anleggsplan som vil være en Utviklingsplan til støtte for Strategiplanen. 
Det daglige anleggsarbeidet har i stor grad vært en oppfølging av ulike initiativ som er kommet, men 
også en videreføring av tidligere innsatser ulike steder.  
 
 I Oslo er det kun nye Jordal og Sonja Hennie Ishall (på Frogner) som det arbeides aktivt med som nye 
anlegg. 
 
Både administrasjonen og representanter fra FS har bruke mye ressurser mot Bergen. Det er et sterkt 
ønske at Bergen får bedre hallkapasitet, samtidig som det bør bygges en byarena som man har i 
Stavanger. På den måten kan ishockeyen i Bergen få et nytt løft. I Trondheim er det også initiativ for 
bygging av ny storhall, men der er det ikke blitt noe konkret ennå. 
 
Det er fortsatt stort behov for flere og gjerne enklere haller i Norge.  Flere ishaller er en absolutt 
nødvendighet for videre vekst innen norsk ishockey. 
 
Rekruttering og ungdomshockey 

Det er løst 7823 lisenser, hvilket er en økning sammenlignet med forrige sesong (7823). Økningen er 
betimelig, spesielt sett i forhold til at vi har fått flere ishaller de siste sesongene. I tillegg er det gledelig 
å se at medlemstallet øker, vi har for første gang flere enn 14000 medlemmer. Vi har fortsatt en 
utfordring med å begrense frafallet i aldersgruppen gutter 13 – 15 år. 
  
Med et par unntak arrangerer samtlige klubber med yngres avdeling skøyte-/ishockeyskole. 
Majoriteten av klubbene benytter enten Den Norske Skøyte- og Hockeyskolen og det legges ned en 
stor innsats. Skøyte-/ishockeyskolene er vår desidert viktigste rekrutteringsarena og skolene opplever 
at stadig flere barn deltar.  
 

 

Jenter 
Rekrutteringen av jenter er fortsatt knyttet til de tradisjonelle ishockeyskoler som blir arrangert rundt i 
klubbene, hvor man ønsker spesielt fokus på at jentene er velkomne. Dette er imidlertid ikke nok, så 
behovet for å videreføre Jentehockeydagen som rekrutteringsprosjekt er helt sentralt. I tillegg er det 
etablert en ressursgruppe som skal se på hvordan vi kan styrke arbeidet med Jentehockey totalt sett, 
her under utarbeiding av Jentehockeyplan.  
I perioden har administrasjonen hatt tilgang til en student fra Høgskolen i Molde, som valgte å skrive 
oppgave med jentehockey i Norge som tema. Her har hun sett på styrker og svakheter, samt hvilke 
muligheter som finnes for videre utvikling. Oppgaven er nå ferdig og tilgjengelig for norsk ishockey.  



  

Det har vært avholdt 2 jenteturneringer i løpet av sesongen, samt at vi har arrangert punktsamlinger for 
jenter. I tillegg har vi deltatt i det IIHF-initierte prosjektet World Womens Hockey Weekend. 

 

 

Kjelkehockey og integrering 
NIHF har igjen økt sitt engasjement på Kjelkehockey gjennom å øke engasjementet videre fra 80 til 
100 %. Stillingen deles mellom Rekruttering, utvikling og landslag.  
Vi anser at den positive utviklingen for sporten fortsetter og at det stadig jobbes godt og langsiktig både 
med rekruttering og prestasjon. Ulike utviklingsprosjekter for unge utøvere er igangsatt og det jobbes 
med sikte på å få etablert flere klubbmiljøer. Fortsatt vil nødvendig fokus være på rekruttering til 
idretten, da antallet utøvere er sårbart.  
 
Sportslig sett var sesongens hovedmål EM, der Kjelkehockey-landslaget vant bronsemedaljer. Fortsatt 
er Russland i en klasse for seg, mens vi, sammen med andre, kjemper om plassene bak.  
 
 

 
Oslo, 27. april 2016 
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